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REGLEMENT TOELATINGSPROCEDURE 

Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken 

 

 

Reglement als bedoeld in artikel 4.11 van de statuten van de vereniging: Vereniging van 

Cassatieadvocaten in Strafzaken, vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2010 en goedgekeurd door 

de algemene vergadering op 11 maart 2010. 

 

Dit reglement geeft een nadere regeling omtrent de toelatingsprocedure van gewone leden tot de 

vereniging. 

 

1. Ingevolge het bepaalde in artikel 3.4 van de statuten kunnen aspirant-leden een aanvraag tot 

het gewone lidmaatschap doen bij het bestuur. 

 

2. Ingevolge het bepaalde in artikel 4.1 van de statuten geschiedt de aanvraag tot het gewone 

lidmaatschap van de vereniging schriftelijk of langs elektronische weg bij het bestuur. 

 

3.  Ingevolge het bepaalde in artikel 4.4 van de statuten beslist het bestuur over de toelating van 

een aspirant-lid tot het gewone lidmaatschap na verkregen advies van de in artikel 4.5 van de 

statuten bedoelde toelatingscommissie. Ingevolge het bepaalde in artikel 4.10 van de statuten 

mag het bestuur, mits met redenen omkleed, afwijken van het advies van de 

toelatingscommissie. Bij niet-toelating van een aspirant-lid tot het gewone lidmaatschap kan 

de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

 

4. Ingevolge het bepaalde in artikel 4.4 van de statuten stelt het bestuur met het oog op de 

toelating van gewone leden een toelatingscommissie in. De toelatingscommissie bestaat uit 

drie natuurlijke personen die worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Ten minste één 

van de leden van de toelatingscommissie wordt benoemd buiten de leden en dient deskundig 

te zijn op het gebied van cassatierechtspraak in strafzaken. Het overige lid of de overige leden 
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van de toelatingscommissie worden benoemd uit de gewone leden. Bestuurders kunnen niet 

benoemd worden tot lid van de toelatingscommissie. 

 

5. Ingevolge het bepaalde in artikel 4.8 van de statuten roept het bestuur twee maal per jaar, niet 

later dan op een maart en niet later dan op een oktober, de toelatingscommissie op tot een 

vergadering te houden binnen vier weken na de oproeping. In deze vergaderingen dient de 

toelatingscommissie een besluit te nemen houdende een advies aan het bestuur omtrent diens 

beslissing ten aanzien van de toelating van aspirant-leden tot het gewone lidmaatschap wier 

aanvraag tot het gewone lidmaatschap door het bestuur is ontvangen in het tijdvak vóór de 

oproeping.  

 

6. De besluiten van de toelatingscommissie worden genomen met algemene stemmen in een 

vergadering waarin alle leden van de toelatingscommissie aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

7. Een lid van de toelatingscommissie kan aan een ander lid van de toelatingscommissie 

schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid 

van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een lid van de 

toelatingscommissie kan slechts als gevolmachtigde van één ander lid van de 

toelatingscommissie optreden.  

 

8. Ingevolge het bepaalde in artikel 4.6 van de statuten zal het aspirant-lid dat het gewone 

lidmaatschap aanvraagt ten genoegen van de toelatingscommissie aannemelijk moeten maken 

dat hij voldoet aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap. 

 

9. Teneinde te kunnen oordelen of de aanvrager van het gewone lidmaatschap voldoet aan de 

vereisten voor het gewone lidmaatschap overlegt de aanvrager schriftelijk of langs 

elektronische weg een verzoek daartoe aan de toelatingscommissie of aan het bestuur. Het 

bestuur is gehouden het verzoek onverwijld door te sturen naar de toelatingscommissie. De 

toelatingscommissie is bevoegd overlegging door de aanvrager te verlangen van alle 

documenten die redelijkerwijs relevant kunnen zijn om te kunnen beoordelen of de aanvrager 
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van het gewone lidmaatschap voldoet aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap. De 

aanvrager dient de in de vorige zin bedoelde documenten op een zodanig tijdstip ter 

beschikking te stellen aan de toelatingscommissie dat deze in staat gesteld wordt op de in 

artikel 4.7 van de statuten bedoelde vergadering een besluit te nemen omtrent het uit te 

brengen advies aan het bestuur omtrent diens beslissing ten aanzien van de toelating van de 

aanvrager als gewoon lid. 

 

10. De toelatingscommissie stelt de aanvrager van het gewone lidmaatschap in de gelegenheid zijn 

verzoek nader toe te lichten in een persoonlijk gesprek alvorens de toelatingscommissie een 

besluit neemt houdende een advies aan het bestuur omtrent diens beslissing ten aanzien van de 

toelating van het aspirant-lid tot het gewone lidmaatschap. Het in de vorige zin bedoelde 

gesprek vindt plaats op een zodanig tijdstip dat de toelatingscommissie in staat zal zijn op de in 

artikel 4.7 van de statuten bedoelde vergadering een besluit te nemen houdende advies aan het 

bestuur omtrent diens beslissing ten aanzien van de toelating van aspirant-leden tot het 

gewone lidmaatschap wiens aanvraag tot het gewone lidmaatschap door het bestuur is 

ontvangen in het tijdvak vóór de oproeping van de betreffende vergadering. 

 

11. Ingevolge het bepaalde in artikel 4.11 van de statuten kan dit reglement slechts worden 

gewijzigd of opgeheven krachtens een besluit van het bestuur, welk besluit de goedkeuring 

van de algemene vergadering behoeft.  


